DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora e Executora de Aquisições
Pedido de Manifestação de Interesse
Concurso UEM.DLA-UGEA/QP/020/2018
1.

Ao abrigo do Acordo entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da República Italiana
foi concedido um financiamento com vista a implementação do Programa de Apoio à UEM para a
reforma académica, inovação tecnológica e investigação científica (RAITIC), na Universidade Eduardo
Mondlane.

2.

Neste âmbito, a Universidade Eduardo Mondlane pretende contratar instituições académicas e/ou de
investigação ou consórcios liderados por Instituições Académicas e/ou de Investigação públicas ou
privadas, a apresentarem as suas propostas para a prestação de serviços de consultoria, assistência técnica e
capacitação institucional nas seguintes áreas:
 Planificação Estratégica e Operacional;
 Regulamentação, Administração e Gestão;
 Implementação de sistemas de garantia de qualidade e desenvolvimento curricular; e,
 Internacionalização, promoção da investigação aplicada, promoção de parcerias para a inovação
tecnológica e a extensão.

3.

Para o efeito, são convidados todos interessados elegíveis, a manifestarem interesse para prestação destes
serviços, através do envio de uma carta de apresentação que contenha os seguintes elementos:
 Experiência comprovada do concorrente ou dos componentes do consórcio, com detalhes sobre
trabalhos recentemente executados;
 Experiência comprovada do concorrente ou dos componentes do consórcio na execução de
trabalhos de natureza similar;
 Experiencia comprovada em actividades didácticas universitárias e de investigação nos países em
via de desenvolvimento, em particular nos países da SADC;
 Experiência comprovada em actividades de capacity building e de formação do pessoal técnico e
docente de instituições universitárias;
 Estado legal do concorrente ou dos componentes do consórcio; e,
 Curriculum Vitae dos membros da equipa.

4.

A instituição académica ou consórcio deve possuir capacidade de comunicação oral e escrita na Língua
Portuguesa e as manifestações de interesse devem ser enviadas até ao dia 01 de Outubro de 2018 para o
seguinte endereço:
Universidade Eduardo Mondlane
Direcção de Logística e Aprovisionamento
Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, 3453
Telefone: 21491607
Maputo

5.

Os concorrentes melhor classificados, num mínimo de três (03), farão parte da lista curta e serão
posteriormente convidados a submeter simultaneamente, em envelopes separados, as suas propostas
técnicas e financeiras, de acordo com os Termos de Referência que serão disponibilizados após a selecção
da lista curta e notificação a todos os participantes.

6.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto nº 5/2016, de 08 de
Março.
Maputo, aos 10 de Setembro de 2018

